Unjárgga gielda/

Møteprotokoll

Nesseby kommune

Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tid:

Ovdagoddi/Formannskapet
Kommunestyresalen, Nesseby rådhus
29.04.2013
17:00

Faste medlemmer som møtte:
Navn
Oddvar Betten
Tor Gunnar Henriksen
Jarle Andreassen

Funksjon
Varaordfører
Medlem
Medlem

Representerer
SV
H
FRP

Faste medlemmer som ikke møtte:
Navn
Knut Inge Store
Hanne Iversen

Funksjon
Ordfører
Medlem

Representerer
AP
AP

Varamedlemmer som møtte:
Navn
Magnhild Mathisen
Jan Hansen
Marit Kjerstad

Møtte for
Knut Inge Store
Hanne Iversen
Tor Gunnar Henriksen i sak 36/13

Representerer
AP
AP
TVP

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Stian Lindgård
Odd-Arne Dikkanen

Stilling
Rådmann
Møtesekretær

Side 1 av 5

Saksnr

Innhold

PS 32/13

Godkjenning av innkalling og saksliste

PS 33/13

Referater

PS 34/13

Rehabilitering av Kløvnes Havn - Vedtak om igangsetting av prosjekt utvidelse av
eksisterende kai

PS 35/13

Finansiering byggetrinn II - Nesseby Oppvekstesenter

PS 36/13

Arild Wiltmann Kero m/flere - Klagebehandling - punktfeste for hytte
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PS 32/13 Godkjenning av innkalling og saksliste
Saksprotokoll i Ovdagoddi/Formannskapet - 29.04.2013
Behandling:
Jarle Andreassen poengterer at sak 36/13 ble utsendt på fredag, og dermed ikke kunne tas opp til behandling.
Rådmannen informerte om at saken ble oppmeldt da ordfører hadde bedt om at saken skulle tas opp til behandling.

Votering:
Jarle Andreassens forslag om utsettelse ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Saken utsettes til neste ordinære møte

PS 33/13 Referater
Saksprotokoll i Ovdagoddi/Formannskapet - 29.04.2013
Behandling:
Ingen referater.

PS 34/13 Rehabilitering av Kløvnes Havn - Vedtak om igangsetting av prosjekt utvidelse
av eksisterende kai
Saksprotokoll i Ovdagoddi/Formannskapet - 29.04.2013
Behandling:
Administrasjonens innstilling enstemmig vedtatt.

Formannskapets vedtak lyder som følger:
1. Nesseby kommune vedtar å igangsette utvidelse av Kløvnes Allmenningskai i henhold til det utarbeidete
forprosjektet del 3 fra Steffcon i januar 2010.
2. Den totale kostnadsrammen for prosjektet er kr 3 100.000,- inklusive mva. Tiltaket gjennomføres i 2013
3. Prosjektet finansieres slik;
Tilskudd fra Sametinget
kr. 500.000,Netto tilskudd fra kystverket
kr. 1.656.000,Tilskudd fra Nesseby fiskarlag, mottatt i 2012
kr. 132.000,Mva kompensasjon (Egenandel)
kr. 620.000,Bruk av lån tatt opp i 2011 (Egenandel)
kr. 192.000,Total
kr. 3.100.000,4. Allerede brukte kostnader på kr. 500 000,- innbefatter prosjektering, kaiutstyr og prosjektledelse frem til
nå.
5. Hele tiltaket, så nær som kr. 46 000 som er utgiftsført på prosjekt P437 i 2012, reguleres inn i
årsbudsjettet for 2013
6. Tiltaket vil ikke få vesentlige følger for drifta.
7. Avvik i prosjektets framdrift eller finansiering meldes fortløpende og skriftlig til rådmannen og
formannskapet.
8. Som styringsgruppe oppnevnes administrativt næringsutvalg, som gis fullmakt til å fatte beslutninger om
uforutsette tiltak innenfor den vedtatte finansieringsrammen på kr. 3.100. 000,-
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PS 35/13 Finansiering byggetrinn II - Nesseby Oppvekstesenter
Saksprotokoll i Ovdagoddi/Formannskapet - 29.04.2013
Behandling:

1. Magnhild Mathisen spurte om hvordan tilstanden er på dreneringsanleggene og taket er.
2. Tor Gunnar Henriksen spurte om noen kunne stilles til ansvar i forhold til problemene som har oppstått
etter ombygginga av oppvekstsenteret.
1. Rådmannen svarte på hva som er status, og hva som blir gjort for å utbedre dreneringssituasjonen rundt
bygget.
2. Rådmannen svarte at det vil bli vurdert om noen kan stilles juridisk til ansvar for de feil som er blitt gjort i
forbindelse med byggeprosessen.
Administrasjonens alternative innstilling enstemmig vedtatt.
Formannskapet ønsker befaring på oppvekstsenteret j.fr. sak om byggetrinn II

Formannskapets innstilling til kommunestyret lyder som følger:
1. Nesseby kommune vedtar å gjennomføre ”Samfunnshus byggetrinn II” ved Nesseby Oppvekstsenter. I
prosjektet inngår rehabilitering av garderober og samfunnshus/gymsal samt rehabilitering av tak.
Utvendig kledning og skifte av vinduer trekkes ut av de opprinnelige planer og inngår ikke i prosjektet.
2. Kostnadsrammen er på kr. 14,2 mill inkl. mva. Prosjektet gjennomføres i løpet av sommeren/høsten 2013.
3. ”Samfunnhus byggetrinn II” med en ramme på kr. 9,3 mill og bevilgning til prosjekt ”gangsti/vannskade”
på kr. 2,6 mill slås sammen til ett prosjekt ”Samfunnhus byggetrinn II”. Mva. kompensasjon på kr.
2.880.000 inngår i finansieringsplanen. I tillegg bevilges det kr. 1.740.000 over kapitalfondet.
4. Finansieringplan i ks-sak 06/12 og ks-sak 54/12 erstattes. Ny finansieringsplan for ”Samfunnshus
Byggetrinn II” blir som følger:
a) Spillemidler
b) Bruk av lån (vedtatt i oppr. budsjett 2012)
c) Bruk av lån (overf. fra byggetrinn I)
d) Bruk av lån ( ks-sak -54/12)
e) Mva. komp.
f) Bruk av kapitalfond
Sum

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

1.750.000
4.550.000
880.000
2.600.000
2.880.000
1.740.000
kr. 12.800.000

5. Følgende er allerede brukt tidligere år:
a) Utgifter
Finansiering:
a) Spillemidler
kr. 1.750.000
b) Bruk av lån
kr. 4.550.000
c) Bruk av ubrukte lånemidler kr. 880.000
d) Mva. komp. drift
kr. 2.120.000……
Rest ved årsskiftet

kr. 2.354.000

kr. 9.300.000
kr. 6.946.000

6. Restbevilgning og restfinansiering reguleres inn i investeringsbudsjettet med 9/10 deler i 2013 og 1/10 del
i 2014
7. Driftsvirkning etter investeringen:
1 Økte el.kostnader etter montering av varmekabler i gangsti: kr. 90.000
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8. Finansiering av driftsvirkningen:
Driftsrammen for Plan og Utvikling økes med kr. 90.000 fom. 2014
9. Avvik i prosjektets fremdrift eller finansiering meldes fortløpende og skriftlig til formannskapet via
rådmannen.
10. Punkt 7. og 8. utgår dersom det ikke blir montert varmekabler i gangstien.

PS 36/13 Arild Wiltmann Kero m/flere - Klagebehandling - punktfeste for hytte
Saksprotokoll i Ovdagoddi/Formannskapet - 29.04.2013
Tor Gunnar Henriksen ba formannskapet vurdere sin habilitet da mora er en av klagerne.
Tor Gunnar Henriksen ble enstemmig erklært inhabil og Marit Kjerstad møtte som vara.
Behandling:
Jarle Andreassen fremmet forslag om utsettelse til neste ordinære møte, da saken var sendt ut for sent i forhold til
fristene.

Formannskapets vedtak lyder som følger:
Saken utsatt til neste ordinære møte.

Møtet hevet.
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